
 

 

Net als vorig jaar komen we voor de Fami-

liedag vanaf half 11 samen in de prachtige 

zaal van ’t Hôfke te Handel. Daar krijgt u 

een kopje koffie met iets lekkers erbij. Om 

11 uur gaan we wandelen. De jongehon-

dendag gaat eerder van start ! Zie pagi-

na 3. 

Anique en Lambert hebben weer een schit-

terende wandeling voor ons uitgezet, voor 

de pups is er een kortere wandeling.  

 

Na de wandeling houden wij een quiz om 

u te testen op uw kynologische kennis, met 

voor de winnaars natuurlijk leuke prijzen. 

Daarna gaan we BBQ-en.  

Wij kunnen u de BBQ met stokbrood, 

heerlijke salades en sausjes, aanbieden voor 

maar €7,50 pp, de meerprijs is voor het 

ATVN. Met mooi weer vertoeven we in de 

prachtige tuin van ‘t Hôfke, en met slecht 

weer blijven we gewoon in de zaal waar wij 

onze nieuwjaarsreceptie ook gehouden 

hebben. En onder het genot van een 

drankje start dan ook onze wereldberoem-

de verloting. Ook dit keer met twee hoofd-

prijzen.  

Omdat wij de catering helemaal aan ‘t Hôf-

ke overlaten, moet u zich wel opgeven en 

de BBQ vooruit betalen. U kunt zich vanaf 

nu opgeven voor de Familiedag.  Mail naar 

atvn@home.nl  of bel naar 0475-552227 

en als u dan de € 7,50 pp voor de BBQ 

overmaakt op banknummer:  NL 87 INGB 

0004460357 komt het dik voor elkaar.  
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 Op zondag 25 juni 2017 organiseert het 
ATVN haar Familie- en Jongehondendag 



 

 

Optische Illusies 

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful world of optical deception. 

Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-500-29131-3.                                                 

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Het ATVN wenst u een fijne Moederdag 

Net als de vorige keer hebben we in deze 

Nieuwsbrief een schildering opgenomen van de 

Chinese schilder Jiu Bolin (1973). Deze schilder 

heeft naam gemaakt met het schilderen van 

mensen die wegvallen in de achtergrond. 

De hier afgebeeld schildering uit 2010 heet 

’Hiding in the City No. 91’. De afbeelding geeft 

een beschilderde man weer bij de Chinese 

Muur. Ook dit is weer een waar kunstwerkje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schildering van Jiu Bolin uit                       

de vorige Nieuwbrief. 
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Hiding in the City No. 91 
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Op 25 juni bieden wij als ATVN u de gelegenheid om 
uw jonge Airedale Terriër in te schrijven op onze unie-

ke reünie / jongehondendag. 

 
Als vereniging kunnen wij u deze gezellige “proeverij” 

van belevingen van harte aanbevelen. Het wordt een 
ongedwongen dag met een compleet maar ontspannen 

programma.  
De bijeenkomst wordt georganiseerd op de schitteren-
de locatie van ’t Hôfke in Handel (NB).  

 
U krijgt een hartelijk ontvangst met door het ATVN 
aangeboden koffie / thee en iets daarbij. 

 
Na de ontvangst wordt u begeleid naar het parkeerter-
rein (in feite een groot grasveld) waarvan een groot 

gedeelte voor ons is afgezet. De jonge honden kunnen 
een puppyparcours lopen. Vervolgens wordt uw hond 
door aspirant-keurmeesters gekeurd en beoordeeld (dat 

wordt op zich al een vrolijke boel.)  
 
Uiteraard leent zo’n gelegenheid zich 

volop tot het maken van prachtige fo-
to’s en video’s.  
Een groepsfoto met alle jonge honden 

staat op de planning. 
 
Er is voldoende mooie natuur in de om-

geving om uw hond tussendoor nog uit 
te laten. 
Uiteraard kunt u steeds van alle facilitei-

ten van “’t Hôfke” gebruik maken. 
 
Parallel aan deze ontmoeting van de 

jonge honden speelt in Handel het 
ATVN programma van de Familiedag 
met de volwassen Airedales zich af. De-

ze twee programma’s komen samen tij-

dens de BBQ die in de schitterende tuin van ‘t Hôfke ge-
pland staat. 

De BBQ wordt gevolgd door de wereldberoemde ATVN-
verloting en de uitreiking van de oorkondes aan alle jonge 
honden. 

 
Daarna allemaal tevreden, gevoed, gelaafd, beladen met prij-
zen en een schitterende ervaring rijker weer naar huis. 

 
Wat gaat dit kosten? 
Per deelnemende hond slechts € 12,50 inclusief één persoon 

BBQ. Voor extra personen betaalt u slechts € 7,50 extra voor 
de ontvangst, consumptiebonnen en BBQ. De rest wordt 
bijgepast door het ATVN. 
 

Als u met een volwassen Airedale Terriër wilt deelnemen aan 
de Familiedag zijn daar naast het lidmaatschap geen extra 

kosten aan verbonden. Voor € 7,50 per persoon kunt u op 
deze gezellige (Airedale) familiedag genieten van onze be-
roemde BBQ. 

 
Inschrijven? 

 
Stuur even een e-mail aan ons secretariaat, dan ontvangt u de 
juiste informatie. 

 
atvn@home.nl 

 

 

Jongehondendag op zondag 25 juni 

Ga jij ook naar de 
Jongehondendag? 

Tuurlijk! 



 

 

WENEN - Een hond heeft zijn baasje net zo hard nodig 
als een kind zijn ouders. Uit recent onderzoek blijkt dat 

honden behoefte hebben aan een verzorger en de welbe-
kende ‘veilige basis’. 

Veilige basis 

Onderzoekers van het Messerli Research Institute van 

Vetmeduni bestudeerden de band tussen mens en hond. 
Ze testten het niveau van vertrouwen van de dieren, met 
en zonder hun eigenaren. Ze ontdekten dat de ‘veilige 

basis’ die kinderen nodig hebben van hun ouders ook 
aanwezig is tussen hond en eigenaar. 

Voedselbeloningen 

In menselijke ouder-kind relaties, zien kinderen hun ou-

ders als een veilige basis en ze verkennen de wereld met 

meer vertrouwen als hun verzorger aanwezig is. Onder-
zoekers observeerden hoe honden reageerden op voed-

selbeloningen wanneer de eigenaar afwezig was, wanneer 
de eigenaar zich stil hield en wanneer de eigenaar aan-
moedigde. Ook testten ze hoe de dieren reageerden als de 

eigenaar werd vervangen door een onbekend persoon. 

Gehechtheid 

Ze concludeerden dat de gehechtheid van een hond aan 
zijn eigenaar vergelijkbaar is met de band tussen ouder en 
kind. Als de eigenaar aanwezig was, streefden de honden 

de smakelijke beloning na en reageerden ze op uitdagin-
gen met hondenspeelgoed. Of de eigenaar sprak, had 
geen invloed op het gedrag van de hond: de aanwezigheid 

van de eigenaar was genoeg om het dier te stimuleren. 

Menselijke kinderen 

“Een van de dingen die ons echt verraste, is dat volwas-

sen honden zich tegenover hun verzorgers gedragen als 
menselijke kinderen,” zei onderzoeker Lisa Hoorn in een 
persbericht. “Het is heel interessant om uit te zoeken hoe 

dit gedrag zich heeft ontwikkeld bij honden.” 
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Band met hond is als ouder-kindrelatie 
Bron: Dierenkliniek Pietersberg 



 

 

Dagboek van Phaenna (Phaantje) 
Door Sonja de Cooker. 
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En het baasje maar foto’s maken. De stoet liep ons huis 
voorbij, in die stoet liepen al onze buren, ze hadden 

zich verkleed als ‘buurtpreventie,’ dus heb ik zo’n idee 
dat wij niet de enige bewoners waren die een voetstap 
in de bijkeuken hebben gevonden. De buren keken wel 

vreemd op, in plaats van foto's van hen te maken, stond 
het baasje met de rug naar hen toe foto’s van ons te 
maken. Toen hij klaar was, waren de buren alweer de 

straat uit, en heeft het baasje daar niets van gezien. Son-
ja stond erbij te gniffelen, ze zei: “jij bent ook een 
mooie, de buren hebben alleen jouw rug gezien.” Het 

baasje moest daar ook wel om lachen,” hij zei: “het was 
zo’n unieke kans om al onze hondjes voor het raam te 
hebben, dat kon ik gewoon niet voorbij laten gaan.” En 

zegt u  nu zelf, het ziet er toch schattig uit, vindt u niet? 

Ik heb een nieuw dieet, heerlijk, en zelf uitgevonden. 
Als we ‘s morgens naar het kanaal gaan stort ik me op 
de paardenbloemen, en peuzel ze heerlijk op. Let wel, 

ik eet alleen de bloemen, die zijn prachtig geel en sma-

ken naar het voorjaar. Mario en Sonja lopen dan een 
beetje meewarig hun hoofd te schudden, en zeggen 

dan: “Allez Phaantje, wie eet er nu paardenbloemen.” 

Het antwoord is simpel, ik! Ik kan er wel zo’n 30 achter 
elkaar plukken en opeten 

 

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer. Hebben jullie de 
vervolgserie op blz. 7 al gezien? Dat was me wat. Ik zat 

daar naar buiten te kijken en me inderdaad verschrikke-
lijk te vervelen. Er was echt niets te beleven die dag. 
Plotseling hoorde ik een heleboel muziek, het was carna-

val en de stoet kwam door onze straat, ”kei leuk.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik riep mijn zusjes dat ze moesten komen kijken, eerst 
kwam Nephele. 

 

Daarna kwam Aphaia erbij. Die wilde ook wel eens we-
ten waar al dat lawaai vandaan kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even later kwam Delphobe erbij. 
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13-APR-2017 - Met dit mooie lenteweer is het heerlijk om 

even met de hond te gaan wandelen in de natuur. Loslopende 

honden hebben daarbij een groot effect op de wilde zoogdieren. 

 

De regel  'Houd uw hond aan de lijn' is er niet voor niets 

in veel natuurgebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desondanks zijn er veel loslopende honden. De wilde 

dieren die in het gebied voorkomen, hebben er hinder van. 

Zeker nu er in deze periode veel jonge dieren worden ge-

boren. In de media verschijnen de laatste tijd dan ook 

weer regelmatig berichten over doodgebeten of opgejaag-

de (jonge) reeën en hazen. 

 

Ree 

Van eind mei tot begin juni worden de meeste reekalveren 

geboren. In die periode kan de hinde, als ze nog niet ge-

worpen heeft, minder snel wegrennen. Dit maakt haar 

extra kwetsbaar. Een opgeschrokken ree kan zich in haar 

vlucht ernstig verwonden, ook kan haar vlucht tot ver-

keersongelukken leiden. Ze rent in blinde paniek een druk-

ke weg op of een wildraster in. De kalveren blijven vervol-

gens alleen achter en verhongeren of worden gevonden 

door loslopende honden. 

 

Haas 

Hazen kunnen nestjes jongen krijgen van eind januari 

tot oktober. Dit betekent dat er gedurende een groot 

aantal maanden van het jaar jonge haasjes zijn. Hazen 

maken geen holen en de jongen liggen dus open en 

bloot op de grond. Jonge hazen zijn al vroeg zelfstan-

ding. De moeder laat de jonge hazen, totdat ze een 

maand oud zijn, nog wel drinken na zonsondergang, 

maar de rest van de tijd zijn ze alleen. Deze onbewaakte 

jongen zijn een gemakkelijke prooi voor vrij rondstrui-

nende honden. 

De toegangsregels verschillen per natuurgebied. In som-

mige delen van natuurgebieden hoeven honden niet al-

tijd aangelijnd te zijn. In andere (natuur) gebieden zijn 

honden helemaal niet toegestaan of mogen ze er juist 

loslopen. Daarom is het goed om altijd eerst de regels 

op de toegangsborden bij de ingang van het gebied te 

lezen en daar rekening mee te houden. 

Hond aan de lijn, is voor andere zoogdieren wel zo fijn! 
Bron: Nature Today 
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Ik zit mij voor het vensterglas 

onnoemlijk te ver�elen. 

Ik wou dat ik t�ee hondjes was, 

dan kon ik samen spelen.  

Joepie, het is gelukt, 

het zijn er nu vier! 

Godfried Bomans 

(2 maart 1913 -  22 december 1971) 
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Renske stoofpotje met wild.  

Beste product van het jaar 2016-2017. 

 
 
 
 
 

h�p://www.renske.com 
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Schuif  aan bij Babs en Boebie 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Boebie krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Boebie 

Ha lieve Babs, 
 
Bij ons komt af en toe een meneer in de tuin werken. Hij heeft 
een grote kar bij zich, waarmee hij alles wat opgeruimd moet 
worden, kan wegbrengen naar de stort. Ook heeft hij een krui-
wagen, vol met spullen erin, op het gras gezet. De dingen die 
daarin zitten heeft hij nodig als hij aan het werk gaat. 
Jij weet hoe wij zijn Babs. Wij willen alles wat bij ons gebracht 
wordt goed inspecteren om te kunnen zien of het wel de moeite 
is en vooral of er voor ons iets bijzit wat misschien opgegeten 
kan worden en zo niet, of we ermee kunnen spelen. 
Op een afstand kan ik al zien, dat het heel interessant is wat die 
meneer in die kruiwagen heeft gelegd. Ik zorg dus dat ik met 
mijn neus vooraan sta als de achterdeur open gaat. Ik ben dan 
de eerste, die in de kruiwagen kan kijken. 
Je weet hoe mijn baas en het vrouwtje zijn Babs… Als ik iets 
van plan ben, weten zij dat vaak al eerder dan ik. Hoe dat mo-
gelijk is, begrijp ik niet. Ik doe net zo als op andere keren dat 
die buitendeur van het slot gaat. Gewoon wachten… en dan de 
tuin in… niets aan de hand… En toch; deze keer moet ik binnen 
blijven! Mijn bek valt er van open. Ik, Boebie, mag niet naar 
buiten. Het is mijn lievelingsmoment van de dag! 
Het vrouwtje zegt iets over een hek dat open staat. Ik zou zeg-
gen; "doe dat hek dan dicht en laat mij lekker buiten spelen.” 
Zij zegt ook nog iets over die meneer. Hij moet met de kruiwa-
gen heen en weer kunnen rijden.  Als het hek open blijft staan 
zou ik de straat op kunnen lopen. Nu vraag ik je Babs. Ik ben 
toch geen straathond! 
Je begrijpt dat ik de smoor in 
heb. Ik ga uitgebreid op de 
grond liggen met mijn kop tus-
sen mijn voorpoten, zodat de 
baas en het vrouwtje heel goed 
kunnen zien dat ik vreselijk lig 
te balen. 
Als de meneer al heel veel krui-
wagens geleegd heeft in de kar, 
komt hij binnen om koffie te 
drinken. 
Dat is tenminste iets. Nu kan ik die meneer begroeten en kan 
hij mij even aaien. 
Vol enthousiasme spring ik tegen hem op. Doe jij dat ook om 
iemand te begroeten? Gek, dat veel mensen dit niet zo leuk vin-
den. Wat is er nu heerlijker dan even met een paar flinke likken 
te laten weten hoe blij je bent.  
Het vrouwtje is naar buiten gegaan om het hek dicht te doen. 
“Kom maar, Boebie, nu kun je in de tuin.” 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

Het eerste wat ik doe is naar de kruiwagen rennen. Alle spullen liggen er 
weer in. De meneer moet straks nog meer werk in de tuin verzetten. 
Uitgebreid ga ik aan alles snuffelen. Het ruikt niet verkeerd. Het ruikt 
naar tuin. 
Ik heb een goed plan, Babs. Ik ga die meneer helpen. Ik haal vast alles uit 
de kruiwagen. Met mijn bek begin ik aan een stok te trekken. Er zit iets 
raars aan die stok. Het lijkt wel een hondenkam, maar dan één met een 
heel lange steel. Zo, die ligt op het gras. Voorzichtig pak ik nu een hand-
schoen. Natuurlijk wil ik daar eerst even mee spelen. Ik kan er lekker 
mee schudden en hem omhoog gooien en er fijn op knagen.  
Dat laatste ziet het vrouwtje! Ze tikt tegen het raam! O, o, foute boel! Als 
er op het raam getikt wordt, doe ik iets, waarmee ik eigenlijk meteen 
moet stoppen. Ik doe dus net alsof ik het niet hoor en ga gewoon door met 
knagen. 
Zoiets moet ik bij het vrouwtje niet doen. Ze komt naar buiten en praat boos tegen mij. De 
handschoen is van de meneer en daar mag ik niet aan komen. Ze haalt de handschoen uit mijn 
bek en kijkt of die nog heel is. Gelukkig! Hij is alleen maar nat. Ze schuift de handschoen over 
een handvat van de kruiwagen om te kunnen drogen. 
En ik… Ik moet weer naar binnen. Wil ik helpen… Wie kan dat beter dan Boebie? Niemand 
toch? 
Is het weer niet goed.  
Ik word zo moe van de ideeën van de baas en het vrouwtje.  
Ik ga maar eens een tukje doen en dromen over een leuk klusje in de tuin. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 
 
Lieve Boebie, 

Wat is dat toch met die vrouwtjes van ons? Snappen ze nou echt niet dat wij alleen maar 

willen helpen? Laatst nog, het vrouwtje ging het terras vegen, nu ben  ik echt de beroerd-

ste niet en dacht, laat ik haar eens helpen. Ik wilde de 

bezem van haar overnemen , maar dacht je dat ze hem 

aan mij gaf, ben je gek, ze ging als een bezetene aan die 

bezem trekken, en zei dat ik hem los moest laten. Nu, 

dan kent zij Babs nog niet, ik natuurlijk aan de andere 

kant even hard terug trekken, kijken wie er kan winnen. 

Ik was duidelijk aan de winnende hand en dat kan het 

vrouwtje dan weer niet hebben en gaat ze vals spelen. 

“Foei Babs,” zei ze: ”Laat onmiddellijk los en naar bin-

nen jij.” Gemeen hè, die vrouwtjes zijn al-

lemaal hetzelfde. Ik ben onder protest 

naar binnen gegaan en heb haar de he-

le morgen straal genegeerd, tot etenstijd, 

dat vind ik zo belangrijk dat ik wel over mijn principes heen kan stappen. 

Zo Boebie, dat was het weer, ik ga een schoonheidsslaapje doen. 

Likjes, Babs 
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Ha lieve Babs, 
 
Heb jij ook in de gaten wat een goedzakken wij zijn. Op elk moment van de dag staan wij 
klaar om een helpende poot of bek te bieden. Krijgen wij daar een lovend woord voor… Nee 
dus!  
Wat geweldig dat jij jouw vrouwtje wilt helpen met het vegen van het terras. Dat mag je een 
nobele daad noemen Babs. Jouw vrouwtje kan ervoor kiezen om een boek te gaan lezen en jou 
het vervelende klusje te laten opknappen. Laten we eerlijk zijn; wat is er nu leuk aan vegen. 
Zeker op de manier die onze vrouwtjes erop na houden. Zo’n bezem stevig bij de steel pakken 
en dan het zand van de ene hoek naar de andere schuiven… Nee dan wij… Wij pakken dat 
heel anders aan. Wij nemen de borstel in de bek en rennen daarmee over het terras. Soms komt 
die op de grond en vliegt het vuil van zelf opzij. Met de steel slaan we tegen een stoel of tafel-
poot. Zo zorgen we ook nog voor spannend tromgeroffel bij het werk.  
Een beetje waardering voor alle moeite die wij doen… Vergeet het maar. Als we niet direct 
luisteren moeten we naar binnen. Zo flauw! 
Ik heb deze week ook weer iets meegemaakt… Ik snap echt niet waarom het vrouwtje zich zo 
druk maakt. 
Als het lekker weer is gaat ze buiten iets in de krant schrijven. Dat is al heel bijzonder, want 
die krant staat van voren naar achteren volgeschreven. Wat moet je daar nu nog bij zetten. 
Het vrouwtje zit dus met die krant, een potlood en een gummetje buiten aan tafel. 
Ze zoekt iets in de krant en gaat er dan eens goed voor zitten. Met het potlood zet ze cijfers in 
een hokje… soms heeft ze het gummetje daarbij nodig en veegt een cijfer weg. 
Als ze klaar is met schrijven, vouwt ze de krant dicht, laat 
de rest op tafel liggen en gaat even naar binnen. 
Nieuwsgierig als ik ben, spring ik met mijn voorpoten op de 
tafel om te zien wat het vrouwtje daar heeft laten liggen. Jij 
weet ook dat wij niet alleen maar kijken. Wij willen alles 
vooral hebben en even proeven. 
Ik kan, als ik me een beetje uitrek, net bij dat gummetje ko-
men.  
Zo, dat is voor mij!  Ik ren snel naar een plekje in de tuin 
waar het vrouwtje mij niet meteen ziet als ze weer naar bui-
ten komt. 
Ik voel dat ik iets heel prettigs heb meegenomen. Mmm, wat 
kan ik daar lekker op kauwen… Het duurt niet lang. Na-
tuurlijk heeft het vrouwtje gezien dat ik heerlijk lig te kna-
gen… “Boebie wat heb jij daar?” Als het vrouwtje dat roept 
moet ik zorgen dat ze me niet te pakken krijgt. Ik weet wat 
het betekent. Inleveren en een boos vrouwtje! 

Je weet hoe het altijd afloopt 
Babs. Het vrouwtje wint. Ik 
ben mijn speeltje kwijt en het vrouwtje moppert over een gum-
metje. Nu vraag ik je… Zo’n klein dingetje. Waar mensen zich 
toch over kunnen opwinden. Snap jij het nog? 
 
Ik ga maar weer eens een rustig plekje opzoeken. Wie weet 
droom ik wel over een tas vol gummetjes. 
 
Veel likjes Boebie.  
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Honden associëren woorden van objecten anders dan mensen. 

Bron: Scientias.nl 

Wanneer kinderen geleerd hebben dat een  tennisbal een 
bal is, zullen ze na enige tijd  gaan generaliseren en weten 

dat een  voetbal , basketbal e.d. ook ballen zijn. Dit  ge-
neraliseren ze aan de hand van de vorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoekers zijn gaan kijken hoe honden  generalise-
ren. Ze confronteerden een hond  met verschillende ob-

jecten en leerde hem  welke naam daarbij hoorde. Na een 
korte  trainingsperiode bleek de hond te gaan  generalise-

ren. Maar dit deed hij opvallend  genoeg niet zoals men-
sen op basis van de  vorm, maar op basis van de grootte. 
De  hond ging er van uit dat de 2 objecten die  even 

groot waren dezelfde naam hadden,  zelfs al waren de 
vormen van deze  objecten totaal verschillend. Na een 

lange trainingsperiode veranderde dat. Nu leerde de 

hond om woorden te associëren met andere objecten 
met een vergelijkbare textuur. Maar nog steeds keek hij 

niet naar de vorm.  Wanneer hij geleerd had dat een bal 
hard was, dan zou hij een pluizige bal niet zo snel als bal  

identificeren. Het onderzoek wijst er op dat woorden 
door honden op een hele andere manier met objecten  
geassocieerd worden dan wij mensen dat doen. Volgens 

de onderzoekers heeft dit alles te maken met de ontwik-
kelingen die honden en mensen  gedurende hun evolutie 

hebben meegemaakt. Mensen moeten het voornamelijk 
van hun zicht hebben en zijn daarom meer gefocust op 
hoe objecten er uit zien. Honden begrijpen onze woor-

den dus wel. Wanneer men tegen de hond zegt: zoek de 
bal, weet  hij dat men het over een bal heeft. Maar hij 
denkt wel heel anders over dat begrip dan wij doen.  

Voor ons doet de vorm ertoe, terwijl voor de hond 
grootte en textuur belangrijker zijn. 



 

 

 

 

 
 

Kiekjes uit de oude doos 

 

Hebt u ook goede herinneringen uit uw jeugd aan uw Airedale, of aan de Airedale 

van uw buren of oom en tante, stuur uw verhaal, liefst met foto, naar atvn@home.nl  

dan ze�en wij het in de Nieuwsbrief. 

 

Tussen 1950 en1952, reisden Peggy Iris Thomas en Matelot 22500 ki-

lometer door Canada, de Verenigde Staten en Mexico op een 125cc 

BSA Bantam. 
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met 
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van  
Vip, 

Lieve Babs 

Ik ben bijna 3 jaar oud....... 
Als ik uitgelaten word neem ik (bijna) altijd de 'toeristische route' hetgeen in-
houd een eind(je) weg van de gebaande paden maar wel zo dat ik haar (mijn 
vrouwtje) in de gaten houd. 
Maar sinds een week of 2 heb ik iets nieuws bedacht Als zij mij roept: .... 
“Kom hier” denk ik dikke doei, ik ben nog even bezig met snuffelen o.i.d., 
wacht jij nog maar even. Uiteindelijk kom ik wel, maar pas als ik er zin in 
heb........ 
En dan een beetje tergend langzaam alsof ik 13+ ben. Of, als mijn vrouwtje er 
genoeg van heeft en bij zichzelf denkt: nu is ‘t klaar en mij komt halen S trek 
ik een grijns en zodra zij mij tracht te grijpen neem ik wat bokkesprongen en 
hol ik weg. 
Wij houden van elkaar al ben ik vaak wat afstandelijk (letterlijk en figuurlijk)  
maar ik merk toch wat onrust, irritatie, onzekerheid bij haar. 
Sinds vandaag is zij in en om het huis weer begonnen met de 'lange lijn', het-
geen inhoudt dat ik een paar meter lijn aan mij heb hangen opdat als zij mij 
roept en ik denk: “doei!” zij mij toch 'in kan halen' 
Graag advies in dezen voor haar en voor mij......... 
 

Lieve Vip, 
Ronduit belachelijk wat jouw vrouwtje doet, jou aan de 
lange lijn doen, hoe verzint ze het! Het is om je dood te 
schamen. En waarom? Heb jij een probleem? Nee, uiter-
aard niet. Je loopt lekker op je eigen tempo te struinen, en 
houdt het vrouwtje in de gaten, dus wat kan het probleem 
nu helemaal zijn? Ik kan het niet verzinnen. En laten we 
eerlijk zijn Vip, waarom lopen jullie daar, precies, om jou 
uit te laten. Wat zeurt Marina dan. Je doet precies wat je 
moet doen. Ook hier proef ik een beetje menselijke jaloers-
heid . Ik denk dat Marina zelf het liefste ook zou willen 
struinen en lekkere luchtjes op zou willen snuiven, maar 
dat gaat natuurlijk lastig als je op twee benen loopt. Nee 
Vip, jij doet precies wat je moet doen, dus hoef jij je niet 
aan te passen. En tegen Marina zou 
ik zeggen:” Kom op meid, doe eens 
als wij, laat je eens door de  knieën 
zakken, struin en ruik eens zoals 
wij doen, en je zult zien dat er een 
hele nieuwe wereld voor je open-
gaat.”  Laat je even weten of Marina 
mijn  raad ter harte neemt? 
 

Zo lieve luitjes, dat was het weer. 

Tot de volgende maand.  En mochten jullie nog vragen 

hebben, schroom niet, maar stuur ze naar atvn@home.nl 

en jullie krijgen altijd mijn deskundig antwoord. 
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Dat ruikt 

lekker! 
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5. Mijn mens is hardhandig 

 

Er woont ook een jongetje van twee jaar bij ons in 

huis. Hij vindt mij reuze-interessant en het is mis-

schien niet kwaad bedoeld, maar hij trekt regelmatig 

aan mijn oren en staart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik slaap springt hij soms bovenop me. Ik heb 

best veel geduld met hem, hij moet nog veel leren, 

maar ik wil dat hij hiermee stopt. Wat kan ik het 

beste doen? Kunnen zijn ouders misschien helpen 

met dit probleem? Graag uw advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 10 Gedragsproblemen bij mensen, nr. 4en 5. 
 
Bron: www.Doggo.nl 

4. Mijn mens trekt aan de lijn 

 

Wandelen is de laatste tijd niet echt leuk meer. Zo-

dra we de deur uit zijn, begint mijn mens aan me te 

trekken, van die korte rukjes. Dat voelt niet fijn in 

mijn nek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of ik nu te snel loop of even stil sta om te snuffe-

len, het maakt niet uit, hij blijft aan de lijn trekken. 

Hoe kan ik het hem afleren? Bestaat er misschien 

een cursus ‘wandelen zonder trekken’ voor hem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De weersvoorspelling voor zondag is fantastisch: 22 gra-

den en zonnig. Als we ‘s morgens opstaan is het inder-

daad prachtig mooi weer. Een grote groep ATVN-ers is 

op zaterdag al richting Zuid-Limburg gegaan en vertoef-

de in hotel Bergrust. 

Het was daar zo gezellig dat er voor sommige ATVN-ers 

toch eerst een paracetamolletje ingenomen moest wor-

den voordat zij naar de wandeling konden komen. Maar 

eenmaal in Wijnandsrade aangekomen zag iedereen er 

fris en fruitig uit. 

Als iedereen uitgesmuld is, gaan we ons klaarmaken voor 

de wandeling. Het weer is echt fantastisch,  22 graden en 

bijna geen wind. De jassen blijven in het gemeenschaps-

huis achter. De wandeling kan beginnen. De honden zijn 

helemaal opgewonden, zoveel vriendjes bij elkaar, dat 

maken ze ook niet iedere dag mee. 

Voorjaarswandeling in Wijnandsrade. 
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Truus en Tonny gingen met heerlijke Limburgse 

vlaai rond, en Piet verzorgde de koffie. 
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Je ziet de mensen genieten. 

Het weer is niet alleen prachtig, de natuur laat zich 

ook van zijn mooiste kant zien. 

Heerlijk in het zonnetje 



 

 

Pagina 19 Nieuwsbr ief  ATVN Jaargang 11,  nr.  5 

  

Na de groepsfoto, ook maar eens een foto van de 

fotografen gemaakt, zodat ook zij eens op de foto 

komen.  

We gaan verder wandelen en de groep splitst zich. De 

korte route voor de pups, en wij gaan voor de lange 

route. 

 

We wandelen via schitterende holle wegen naar de 

plateaus met prachtige vergezichten. Bij een 

kapelletje wacht ons een aangename verrassing. 

Truus staat ons op te wachten met een heerlijk 

ijsje, gesponsord door Piet, dat is pas echt 

genieten! 
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We laten ons het ijsje heerlijk smaken, en 

als het op is wandelen we verder en gaan 

weer richting ‘Gemeenschapshuis’ waar 

Piet ons met heerlijke broodjes op staat te 

wachten. 
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Dan begint de verloting 

We zijn Renske en Discount4Pets weer heel dankbaar 

voor hun mooie sponsoring. 
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Het was weer een mooie dag. Truus, Tonny en Piet, heel 

hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Iedereen die ons 

heeft meegeholpen, onze hartelijke dank. We hopen u 

allen weer te zien op onze Familiedag. Tot dan. 
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In het bos en aan het water! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België) 
Door: Marc Weyts 

Hallo lieve ATVN-ertjes, 

Mijn nieuw verhaaltje is er alweer eentje voor de maand 

mei !  

Die dode tak met al die paaseitjes uit mijn vorig verhaaltje 

is inmiddels verdwenen en weten jullie wat ik nu zo erg 

vind … ik heb geen enkel, maar geen enkel chocolade 

eitje gekregen van mijn baasjes en dit terwijl zij aan de 

ontbijttafel vaak zelfs meer dan één eitje naar binnen 

speelden. Ze gaven me dan wel iets anders lekkers om me 

zogezegd wat af te leiden, maar dit nam niet weg dat ik 

het niet in de gaten had, integendeel ! Ach, ik weet wel dat 

chocolade superslecht is voor ons, maar zo’n heel klein 

stukje … wit, zwart of bruin … dat had toch best gemo-

gen ! Ik zal dan maar weer denken dat ze het goed met me 

voor hebben, da’s uiteindelijk toch het belangrijkst ! 

De afgelopen maand was het voor mij en mijn baasjes 

echt wel een maand van volop opnieuw buiten komen. 

Genieten van de natuur waarbij in deze tijd van het jaar 

alles weer terug ontluikt en open bloeit.  Wat vind ik het 

toch geweldig om al dat frisse groen met mijn dikke rub-

beren neus opnieuw te kunnen ruiken.  

Nabij ons vakantieplekje in Nederland ligt een groot bos, 

waar je heerlijk los kan lopen. Maar ook dicht bij ons 

thuisadres in België vind je zo’n bos. Het is slechts 10 

minuutjes stappen. Dit moet natuurlijk aangelijnd. Eigen-

lijk hoeft dat niet van mij hoor, want ik weet precies de 

weg ernaartoe. Ik zal alweer maar denken dat dit het beste 

voor me is !  

Eens daar toegekomen, mag de lijn helemaal los en jam-

mer genoeg kan ik jullie mijn sprint niet laten zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die is krachtig hoor ! Daar kan geen enkele atleet tegen-

op !  

Eigenlijk mag ik me toch wel de koning te rijk voelen. Het 

bos en de zee zijn mijn twee meest favoriete plekjes en wat 

fijn toch dat ik daar samen met mijn baasjes dan ook het 

meest mag vertoeven. 

Zo was ik laatst weer eens met hen aan zee. Normaal ge-

zien maken we altijd eerst een grote wandeling en rusten 

daarna wat lekker uit op een terrasje, maar nu was het om-

gekeerd. Ik voelde heel duidelijk bij mijn baasjes aan dat zij 

hier helemaal geen probleem mee hadden. Alleen ik … ik 

had het echt wel liever anders gehad. Nu moest ik eerst 

een hele tijd wachten vooraleer ik het strand op mocht en 

naar de zee mocht hollen. Geloof me … dat was echt niet 

leuk. Daar zat ik dan … helemaal nog niet moe, wachtend 

en uitkijkend vanop dat terras naar het fijne zand en die 

heerlijke verfrissende zee, waar ik dus nog niet naar toe 

mocht. Toppunt van alles was dat ik dan ook nog een 

drinkbakje door één van die mensen van dat terras kreeg 

aangereikt. Stel je voor zeg !  
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( Beau vervolg ) 

Ik had toch nog helemaal geen dorst, want ik had im-

mers nog niks gedaan. Tja en van te kijken hoe mijn 

baasjes van dun drankje genoten, daar werd ik ook al niet 

moe van ! Wat moeten wij hondjes toch geduld hebben 

zeg !  

Uiteindelijk was het dan zover. De glazen waren leeg en 

ik zag hoe één van hen naar de lijn greep. Jullie kunnen 

zich wel inbeelden hoe snel ik op het strand was en toen 

de lijn los ging, was ik net als een speer die richting zee 

vloog.  

Zo snel kunnen mijn baasjes me niet volgen hoor, maar 

dat hoeft ook helemaal niet, want ik verlies hen echt niet 

uit het oog. Flink van me, niet ?! 

Tot slot moet ik jullie nog iets vertellen over water. Wa-

ter dat ik voor me en zelfs onder me zag en waar ik toch 

niet bij kon nat worden.  

Zo trokken we er laatst weer eens op uit en stonden we 

met de auto plotseling voor een rood licht. Raar, want er 

was niks te bespeuren ! Geen enkele auto, geen fiets, 

geen hondje, niks, alleen … water.  

Er kwam een hele grote boot aangevaren en wanneer het 

licht groen werd, mochten wij erop. Met de auto op die 

boot zijn we dan van de ene oever naar de andere geva-

ren en alweer kreeg ik natuurlijk de kriebels om in het 

water te springen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees gerust lieve ATVN-ertjes, zover is het niet geko-

men, maar ik heb mijn oogjes toch de kost gegeven en 

heb alles heel goed door een groot rond gat buiten op die 

boot in de gaten gehouden, zodat mijn baasjes veilig en 

wel de overkant bereikten. 

Zo, dat was het weer voor nu. De maand mei kent in Bel-

gië verschillende feestdagen en dat betekent dat er dan 

weer heel wat voor mij te beleven valt. Ik vertel er jullie 

uiteraard alweer alles over in mijn volgend verhaaltje !      

Doooeeeeiiii !!!     X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning 

Willem-

Alexander 

50 jaar. 

Hiep hiep 

hoera! 

Koning 

Willem-

Alexander 

50 jaar. 

Hiep hiep 

hoera! 



 

 

 
 

 

 

Pagina 25 Nieuwsbr ief  ATVN Jaargang 11,  nr.  5 

 

 

Mira zoekt een vakantieadres en haar 
baasjes bieden aan op een hond te pas-
sen 

 

Wij vertrekken dit jaar 3 weken op vakantie zonder Mira 
(eerste keer) en dat is best eng...  Dus wij zouden graag 
hebben dat ze goed zit.  Niet in een kennel of hondenho-
tel, maar in een liefdevol gezin dat Airedales weet te ap-
preciëren.  

Mira is een brave,  speelse en pittige teef van 3 jaar oud. 

Wij zoeken opvang van 25/7/2017 tot 18/08/2017.   

Wij kunnen zelf een hond opvangen van 2/7/2017 tot 
23/7/2017. 

 

 

Reacties graag naar: atvn@home.nl 

 

Het ATVN biedt een contact-platform voor mensen die een 
oppas voor hun Airedale zoeken. 

De uiteindelijke afstemming is uitsluitend een zaak tussen de 
leden zelf. 

 

 

Vakantieoppas gezocht en aangeboden. 

Nelson zoekt een vakantieadres, en zijn 
baasjes bieden aan om op een hond te 
passen. 

 

Gisteren hebben we onze vakantie zitten bespreken 
voor januari 2018. Nog ver weg misschien maar toch 
heel belangrijk. We gaan naar Nieuw-Zeeland en zullen 
hier een MAAND voor uittrekken. NATUURLIJK 
moeten we op de eerste plaats iets vinden voor Nelson. 
Niet niks, een lange periode. Het is dan ook belangrijk 
om een tijd dáárvoor reeds kennis te kunnen maken en 
zien of het wel klikt met iedereen! 

Het is ook evident dat wij zullen openstaan om een va-
kantieganger op te vangen in onze huiskring. 
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